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 جدًا  جيد عام بكالوريوس تربية نوعية شعبة معلم حاسب آىل بتقدير  (1)

 الدبلوم املههى قسم طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عام جيد جدًا (2)

 جدًا الدبلوم اخلاص قسم طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عام جيد  (3)

  جيدجدًا بتقدير عام متهيدى ماجستري قسم طرق تدريس احلاسب االىل (4)

 باحث باملاجستري قسم طرق تدريس احلاسب االىل (5)
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 Mail-E لكترونىإلالبريد ا
dr_nasser    @yahoo.com 

dnasser   @gmail.com 
 

 Facebook فيس بوك
 )مستر ناصر عبدالتواب( اسم الصفحة

https://www.facebook.com/DrNasser.abdo.    
 
 

 WhatsApp واتس آب
41464042040 
  

Phone Number رقم الهاتف 

41464042040 
41405440405 
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mailto:dnasser118@gmail.com
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ن تواه مرلساتى إعجاةمم أإىل شمالئى وأطاترتى مى املعىمني األفاضي رشف ىل 

 وأها طعيد ةهرا  ويعطيها وطالةه واأللثس مى ذون أن يظتخدمها اوتعض

 ود أن ألفت نظر حضراتكم إىل أمر ضرورى وهوألكن 

ويعىم هللا لم أةره فيها مى مشقه ويظت املشقة ىف اوتوظيق فحظث وومى ىف  

  تتظيط املعىىمة املقدمة

موى حيث أخى املعىم أعتربها لتاب خازجى فهواك  ءوال يصعي أحد مى اوصمال

 اخسون يعمىىن مى اومتث اوخازجية وطالةهم يعسفىن اهها مى اعداد مدزض اخس
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 ُعًَٛات يً دٗاش إيهرتْٚٞ ٜدخٌ ايبٝاْات ٚخيصْٗا ٜٚعادتٗا يًٛصٍٛايهُبٝٛتس
 االدٗص٠ ايرن١ٝ )َجٌ ايتابًت ٚاملٛباٌٜ((3)احملٍُٛ (6)املهتب٢  (1)أغهاٍ ايهُبٝٛتس 

 ت بٝعاامل ٚ  سٚاتبايسطاب (3)تكازٜس ايطباع١ (6)سفظ ايبٝاْات(1)اضتددَات ايهُبٝٛتس ف٢ ايتعًِٝ
  (ايعٓضس ايبػس1٣(ايبٝاْات ٚاملعًَٛات )3(ايرباَر)6(املهْٛات املاد١ٜ)1)ايعٓاصس األضاض١ٝ يٓظاّ ايهُبٝٛتس

 عٔ طسٜل املػاٖد٠ أٚ املالسظ١  حيضٌ عًٝٗا ( زتُٛع١ َٔ اذتكا٥ل  2(  املاد٠ ارتاّ يًُعًَٛات )1)ايبٝاْات
 ع١ًُٝ حتدخ ع٢ً ايبٝاْات                                                املعادتــ١                          أصٛات  -فٝدٜٛ -صٛز  -أزقاّ –ْضٛظ  اغهاٍ ايبٝاْات :

 بٝاْات ّتِ َعادتتٗا يٝضبح هلا َع٢ٓ يتشكٝل ٖدف َعني( 2)ْاتر َعادت١ ايبٝاْات (  1)   املعًَٛات
 زضّٛ بٝا١ْٝ -دداٍٚ -: تكازٜس  اغهاٍ املعًَٛات

 (َطتدد4ّ(َربَر)3(َضُِ)2(ستًٌ ْظِ)1) َجٌي٘ عد٠ أْٛاع   بػس٣ايعٓضس اي

 َهْٛات ميهٔ زؤٜتٗا بايعني ٚملطٗا بايٝد املهْٛات املاد١ٜ
 (ٚسدات االخساز 4(ٚسدات ايتدصٜٔ)3(ٚسد٠ ايٓظاّ)2(ٚسدات االدخاٍ )1)أْٛاع املهْٛات املاد١ٜ 

  -غاغ١ ايًُظ-يٛس١ ايًُظ-يٛس١ ايسضِ-ٛس١ املفاتٝح)ي َجٌأدٗص٠ َط٦ٛي١ عٔ إدخاٍ ايبٝاْات  ٚ سدات اإلدخاٍ
 ناَريا ايٜٛب(-ايهاَريا ايسق١ُٝ-املٝهسٚفٕٛ–ايكًِ ايغ٥ٛٞ -املاضح ايغ٥ٛٞ  -عضا ايتشهِ-ايهس٠ ايدٚزا٠ -ايفأز٠ 

 ايًٛس١ األّ( –املعاجل –)ايرانس٠ايس٥ٝط١ٝ َجٌيبٝاْات اَهٕٛ أضاضٞ ملعادت١  ٚسد٠ ايٓظاّ
 ايرانس٠ ايداRom١ُ٥ ( 2)  ايرانس٠ املؤقتRam١  (1ْٛعإ)  ايرانس٠ ايس٥ٝط١ٝ

 ٚميهٔ ايتعدٌٜ ف٢ ستتٜٛاتٗاتفكد ستتٜٛاتٗا عٓد إْكطاع ايتٝاز ايهٗسبٞ   RAMايرانس٠ املؤقت١
  ايتعدٌٜ ف٢ ستتٜٛاتٗا تفكد ستتٜٛاتٗا عٓد إْكطاع ايتٝاز ٚال ميهٔال  ROM ايدا١ُ٥رانس٠ اي

 ايتػػٌٝ ْٚظاّ BIOS ٟ ع٢ً ايرباَر األضاض١ٝ ايالش١َ يتػػٌٝ ادتٗاشحتتٛذانس٠  Rom َالسظ١ ١َُٗ
 َط٦ٛي١ عٔ َعادت١ ايبٝاْات بإدسا٤ ايعًُٝات اذتطاب١ٝ ٚ املٓطك١ٝ  عًٝٗا CPUٚسد٠ املعادت١ املسنص١ٜ 

 

  : أساسيات نظام الكمبيوتر الموضوع األول
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 ٚسد٠ ايتشهِ (2( ٚسد٠ اذتطاب ٚاملٓطل)1ٚسدتني ز٥ٝطٝتني) َهْٛات املعاجل 

 ايطابع١ (-ايطُاعات -)ايػاغ١ َجٌٛي١ عٔ اخساز املعًَٛات أدٗص٠ َط٦:ٚسدات اإلخساز
 ٚ ال تفكد ستتٜٛاتٗا باْكطاع ايتٝاز ادٗص٠ َط٦ٛي١ عٔ ختصٜٔ ايبٝاْات :ٚسدات ايتدصٜٔ

 (  USBايفالغات  -  Flash Deskبطاقات ايرانس٠ -ايكسظ املدَر   -)ايكسظ ايضًب  َجٌ

  Screen  Touchَجٌ غاغ١ ايًُظ  ٚ يإلخساز َعًآٖاى ٚسدات ميهٔ اضتدداَٗا يإلدخاٍ :َالسظ١

  نايتاىل َٚغاعفاتٗا (Byte) ٖٞ ايباٜتٚ  ٚايبٝاْات ٚسد٠ قٝاع ٚسدات ايتدصٜٔ(1)ٚسدات ايكٝاع 
 باٜتنًٝٛ  1461 = باٜتَٝذا (3)                   باٜت 1461 = باٜتنًٝٛ (6)                  ايباٜت(1)

 باٜتدٝذا  1461 = باٜتتريا (5)            باٜتا َٝذ 1461= باٜتدٝذا (1)

أٚ  ٚاسدق١ُٝ ايبت  Bitٚ بت  0ايباٜت ٜتهٕٛ َٔ  ٚ  يتُجٌٝ سسف أٚ زَص ٜطتددّ ايـباٜتَالسظات ٖا١َ 
 تٝاز ايعدّ َسٚز  0تٝاز ٚميجٌ ايَسٚز  1سٝح ميجٌ   صفس

  َٚغاعفاتٗا نايتاىل (Hz) ٢ٖ اهلريتصٚ ٚسد٠ قٝاع ضسع١ املعاجل(6) 

 نًٝٛ ٖريتص      = َٝذا ٖريتص(3)        ٖريتص       = نًٝٛ ٖريتص(6)       اهلريتص  (1)

 دٝذا ٖريتص      = تريا ٖريتص(5)                    َٝذا ٖريتص     = دٝذا ٖريتص(1)
 ٢ٖ ٚأْٛاعٗا  بساَر َطتدد١َ يف تػػٌٝ ايهُبٝٛتس ٚتٛظٝف٘ ألدا٤ املٗاّ ايرباَر

 (خد١َٝ َجٌ االْت٢ فريٚع2تػػٌٝ َجٌ ايْٛدٚش ٚايًٝٓهظ) (ْظ1ِ)الضتدداّ ٚايٛظٝف١ أٚال سطب ا
 (تطبٝكات َجٌ ايٛٚزد 4(يػات بسزت١ َجٌ ايفٝذٍٛ بٝصٜو)3)

 ( َفتٛس١ املضدز2)          َػًك١ املضدز (1)   ثاْٝا سطب  نٛد املضدز 

 َػًك١ املضدز َفتٛس١ املضدز

ساض ايتعدٌٜ ألغ ٖاميهٔ َػاٖد٠ نٛد بساَر 
 ٚايتطٜٛس ٚايتٛشٜع

فٗٛ َتاح فكط ملربزتٞ  ٖاال ميهٔ َػاٖد٠ نٛد بساَر 
 ايػسن١ املضٓع١

 بتهًف١ َاد١َٜتاس١ غايبا  َتاس١ غايبا بضٛز٠ زتا١ْٝ
 غري َضسح باضتدداَٗا إال بسخض١ َضسح باضتدداَٗا ٚتٛشٜعٗا بدٕٚ زخض١

 غٛب ٚاالدٚب زٜدز ٚزتُٛع١ االٚفٝظايفٛتٛ  َجٌ ادتُب ٚيٝرب اٚفٝظ ٚاٚبني غٛت َجٌ
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   ايتطبٝكات ايربزت١ٝ ٚ إداز٠ املهْٛات املاد١ٜتػػٌٝ ٚبساَر َط٦ٛي١ عٔ  :ْظاّ ايتػػٌٝ
 ايٛضٝط بني املطتددّ ٚبسازت٘ ٚبني املهْٛات املاد١ٜ  ْٖٛظاّ ايتػػٌٝ  َالسظ١

 ٜٚد(اْدز4(َانٓتٛش)3(يٝٓهظ)2(ايْٛدٚش)1) بعض اْٛاع أْظ١ُ ايتػػٌٝ
   Windowsْظاّ ٚ ، Mac َانٓتٛش   ْظاَّجٌ    َػًك١ املضدز(1)تضٓٝف أْظ١ُ ايتػػٌٝ 

  Androidْظاّ ،     Fedora أغٗسٙ : :Linuxْظاّ  :َفتٛس١ املضدز َجٌ(6)
 ميهٔ يًُطتددّ تٛدٝ٘ االٚاَس  يٓظاّ ايتػػٌٝ بطسٜكتني ُٖاتٛدٝ٘ االٚاَس

 االٚاَس َهتٛب١ باضتدداّ يٛس١ املفاتٝح   تٛد٘Prompt Command: (inalTerm)ٚاَسَٛد٘ اال(1)
  ايفأز٠ باضتدداّ  دٚات األسضَٛات ٚأغسط١ ايكٛا٥ِ َٚٔ خالٍ اياالٚاَس  تٛد٘ ١ٝGUIايٛاد١ٗ ايسضَٛ(6)

تػػٌٝ عد٠ بساَر يف ْفظ  (6)دٚاتاضتدداّ ايكٛا٥ِ ٚأغسط١ اال(1)تتٝحممٝصات ايٛاد١ٗ ايسض١َٝٛ 
 Firefoxَجٌ  ْرتْت االتٛفري َطتعسض (1)ايعسب١ٝ نٛاد١ٗ اضتدداّ ايًػ١ (3)ايٛقت

 تأند َٔ ضال١َ ٚسدات ادتٗاش االضاض١ٝيٝتػػٌٝ ايبسْاَر ٜعٌُ عٓد بد٤  ROMبايرانس٠  بسْاَر ايفشط ايراتٞ
 ٚتتهٕٛ َٔ أٍٚ غاغ١ تظٗس بعد حتٌُٝ ْظاّ ايتػػٌٝ ايػاغ١ االفتتاس١ٝ يٓظاّ ايتػػٌٝ)ضطح املهتب(

 غسط١األ(3) ٜكْٛاتاأل(6)   ارتًف١ٝ(1)

تتػاب٘ املهْٛات االضاض١ٝ  ٚ ميهٔ إٔ  ميهٔ إٔ حيتٟٛ ايهُبٝٛتس ع٢ً أنجس َٔ ْظاّ تػػٌٝ :ًَشٛظ١ ٖا١َ
    يًػاغ١ اإلفتتاس١ٝ بني ْظِ ايتػػٌٝ املدتًف١

 
 

 

 باَتدادات شتتًف١ شتص١ْ زتُٛع١ بٝاْات   :Fileاملًف
  ٍاملؤقت١ داخٌ ايرانس٠ تٓفر حتفظ  اييتاألعُا RAM داخٌ ًَفاتتٛعع   ٗاٚذتفظحترف ٚعٓد اْكطاع ايتٝاز 

   االَتداد ٖٚٛ ميٝص ْٛع املًف  ٚايجاْٞاالضِ األصًٞ  األٍٚاضِ املًف ٜتهٕٛ َٔ َكطعني 

 ٜفضٌ االضِ األصًٞ عٔ االَتداد بٓكط١ 

  املطتددّ يف إْػا٥٘  ايربْاَرٜأخر املًف غهال َعٝٓا خيتًف سطب  

 (ًَفات ايٓظاّ 4(املًفات ايٓض١ٝ)3(ًَفات ايضٛز)2(ًَفات ايفٝدٜٛ)1)  ًفاتأِٖ أْٛاع امل
 

 المجلدات و الموضوع الثالث: التعامل مع الملفات

 مبيوترالموضوع الثاني: أنظمة تشغيل الك

للتواصل والحجز 

41421046010 
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 ختط ْظاّ ايتػػٌٝ ٚايرباَر ٚاالدٗص٠ املتض١ً باذتاضب ٚجيب عدّ ايعبح بٗا  ًَفات ايٓظاّ
  بداخ١ًهتاب١ اي(2ربْاَر )اي(تػػٌٝ 1) خطٛات إْػا٤ املًف
 َٔ يٛس١ املفاتٝح   Ctrl + S  أٚ   Saveأٚ As  Saveز ٝااختثِ  Fileفتح قا١ُ٥ خطٛات سفظ املًف

   طسٜك١ سفظ املًفات تتػاب٘ ست٢ ٚإ اختًفت أْظ١ُ ايتػػٌٝ(1) َالسظات ٖا١َ
  Save Asَطا١ٜٚ يألَس   Saveعٓد سفظ املًف ألٍٚ َس٠ تهٕٛ ٚظٝف١ األَس (6)

 

 Save As   األَس سفظ بإضِ  Save   األَس سفظ
يف ْفظ  ٘ع٢ً املًف ٚسفظ ٜطتددّ عٓد إدسا٤ تعدٌٜ

 ْٚفظ املهإ  املًف  ٚبٓفظ االضِ
يف  ٜ٘طتددّ عٓد إدسا٤ تعدٌٜ ع٢ً املًف ٚسفظ

 اخسباَتداد ٚٚ َهإ اخس ًَف اخس  ٚباضِ اخس

 َهإ حيتٟٛ ع٢ً ًَف أٚ ًَفات أٚ زتًد أٚ زتًدات  :اجملًد
 طسع١ ٚضٗٛي١يٝطٌٗ ايٛصٍٛ ايٝٗا بٜٔ ع١ًُٝ تٓظ١ُٝٝ حملتٜٛات ٚضا٥ط ايتدص ايػسض َٔ اضتدداّ اجملًدات

 نتاب٘Folder  New (3)ايكا١ُ٥ املدتضس٠  خنرت  َٔ  (6) غػط بايصز األمئ يًفأز٠اي (1)إْػا٤ زتًد
  َٔ يٛس١ املفاتٝح  Ctrl+Shift+Nأٚ      Creatْغػط ثِ  اضِ يًُذًد

١ُ٥Properties املدتضس٠  خنرتايكا َٔ  (6) ع٢ً اجملًد غػط بايصز األمئ يًفأز٠اي (1)خضا٥ط اجملًد

 ميهٔ ايتعسف عًٞ سذُ٘ ٚعدد عٓاصسٙ)َا حيتٜٛ٘ َٔ ًَفات ٚزتًدات( خضا٥ط اجملًدخالٍ َٔ 

  تهسازٙ يًشضٍٛ ع٢ً ْطد١ استٝاط١ٝ   Copy:ْطذ اجملًدْكٌ اجملًد َٔ َهاْ٘ ملهإ آخس  :  Cutقط اجملًد
أٚ  Copy رت َٔ ايكا١ُ٥ املدتضس٠ خنٔ ع٢ً اجملًد ٚغػط بصز ايفاز٠ االمييا (1)خطٛات ْطذ أٚ قط اجملًد 

Cut  (6)ْرت األَسخنَٔ ايكا١ُ٥ املدتضس٠  ثِ ٓتكٌ يًُهإ ادتدٜد Paste    
 .Rename ايكا١ُ٥ املدتضس٠ ْغػط األَس َٔ )املًف ( إعاد٠ تط١ُٝ اجملًد

  Move To Trashايكا١ُ٥ املدتضس٠ ْغػط األَس  َٔ  َؤقتا )املًف( سرف اجملًد

 املؤقت يًشرف  Deleteَفتاح  ٚالعاد٠ ايتط١ُٝ    Fميهٔ اضتدداّ َفتاح  َالسظ١ :
Trash  Delete From  املًف(ذترف اجملًد( ْٗا٥ٝا From  Trash   Restore  إلضتعاد٠ اجملًد)املًف( 

 

 
 زبط دٗاشٜٔ أٚ أنجس َٔ خالٍ ٚضٝط اتضاٍ ضًهٞ أٚ الضًهٞ   غبه١ ايهُبٝٛتس
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َجٌ ستدٚد٠ املطاس١ داخٌ َبين أٚ عد٠ َباْٞ َتذاٚز٠   (LAN)ست١ًٝ(1) بهات َٔ سٝح املد٣أْٛاع ايػ

 يسبط األدٗص٠ اييت تفضًٗا َطافاتاملطاس١  ٚاضع١ (WAN)ٚاضع١ املد٣(6)املٓصٍ ٚاملدازع ٚادتاَعات 
 َٔ ايػبهات ٚاضع١ املد٣تعترب اإلْرتْت ْٛع  ًَشٛظ١                     ٚ ايدٍٚ ٚ ايكازات نبري٠ َجٌ املدٕ 

 ْػس َعًَٛات شتص١ْ زقًُٝا ٚ إتاس١ ايٛصٍٛ إيٝٗا َٔ خالٍ ايػبه١     Sharing  File َػازن١ املًفات
 زتًد  أ٣  ٚعع املًفات داخٌ Windows: (1)خطٛات َػازن١ املًفات يف ْظاّ ايتػػٌٝ ٜٚٓدٚش

     Share With اختٝازتضس٠ ايكا١ُ٥ املد َٔ ٚ ع٢ً اجملًد األمئ ايفأز٠ايغػط بصز (6) 

   People   Specificاختٝاز األَس (3)

    Everyoneاملطتددّ املطًٛب ايطُاح ي٘ مبػازن١ اجملًد ٚيٝهٔ  اختٝاز ْٛع(1)

َا إ Permission Level َٔ املطتددّ حتدٜد صالسٝات (2)إلعاف١ املطتددّ  Add عػط شز(5)
Read   ٚأRead/ Write                       (7)ْغػط Share     

 .يطُاح دتُٝع املطتددَني مبػازن١ ٖرا اجملًدٜع٢ٓ ا  Everyone ْٛع املطتددّ َالسظات

 ٜعين ايطُاح بايكسا٠٤ ٚايتعدٌٜ ٚاذترف Read/ Writeأَاٜعين ايطُاح بكسا٠٤ املًفات فكط  Readاالختٝاز
 يًًُفات ايت٢ عًٝ٘يًٛصٍٛ اضِ دٗاش ايهُبٝٛتس  خطٛات َعسف١ 

 Propertiesٜتِ اختٝاز .ع٢ً ضطح املهتب   My Computerايكا١ُ٥ املدتضس٠ الٜك١ْٛ  َٔ 

  ع٢ً ضطح املهتب  Networkايٓكس ع٢ً زَص غبه١ ايهُبٝٛتس (1) ايػبه١بايٛصٍٛ إىل زتًد   خطٛات
 املٛدٛد ب٘ اجملًد املطًٛب ع٢ً اضِ ادتٗاش باملاٚع  ايٓكس املصدٚز(6)

    Publicاجملًد ٚعع املًفات داخٌ  Fedora (1)يف ْظاّ فٝدٚزااملًفات  َػازن١خطٛات 

  داخٌ ايػسٜط ايعًٟٛ   Activitiesغػط ع٢ً اي(6)

  Sharing تظٗس اٜك١ْٛييف خا١ْ ايبشح  Sharing نتاب١ املضطًح (3)

 .ظٗس ْافر٠ عبط اعدادات املػازن١يت Sharing  ايغػط ع٢ً اٜك١ْٛ (1)

 .ON ع٢ً ايٛعع عبط شز املػازن١ أع٢ً ميني ايٓافر٠ (5)

 ON اٜغا ع٢ً ايٛعع   File Sharing  Personal عبط (2)
 Details  أٜك١ْٛ ميهٔ َعسف١ اضِ ادتٗاش َٔ خالٍ ايدخٍٛ اىل اإلعدادت ثِ اختٝاز  ًَشٛظ١:
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 ٖٚٛ َفتٛح املضدز Gimp( 2)ٖٚٛ َػًل املضدز  Photoshop( 1)أَج١ً يرباَر َعادت١ ايضٛز
     Gimp  ز ٝا(اخت3)   All Programsز ٝا(اخت2)  Start(عػط قا١ُ٥ 1)Gimpحتٌُٝ بسْاَر 

   .Multi Window Modeْافر٠ ذات ٚعع َتعدد (1َتاس١ يف غهًني ): GIMPٚاد١ٗ بسْاَر
   Single Window Mode   ( ْافر٠ ذات ٚعع ٚاسد2)

تشٌٜٛ ي(2) ٚعع َتعددألٍٚ َس٠ ٜهٕٛ يف ٚعع ْافر٠ ذات   GIMPعٓد فتح بسْاَر(1) :ًَشٛظات ٖا١َ
  Single Window Modeٚاختٝاز     Windowsفتح قا١ُ٥ ْايٓافر٠ اىل غهٌ ْافر٠ ذات ٚعع ٚاسد 

 (بعد غًل ايربْاَر ٚاعاد٠ فتش٘ ٜظٌ يف ٚعع ْافر٠ ذات ٚعع ٚاسد 3)
 زْٛافر ايضٛ(3)صٓدٚم خٝازات االدٚات(6)االدٚات  صٓدٚم(1)االفرتاع١ٝ Gimpَهْٛات ٚاد١ٗ بسْاَر 

   صٓدٚم ايفسش ، ايُٓاذز  ، ايتدزدات اي١ًْٝٛ (5)  صٓدٚم ايطبكات ، ايكٓاٚات ،املطازات ،ايرتادع  (1)
 عٓد فتح انجس َٔ صٛز٠ تظٗس نٌ صٛز٠ ف٢ ْافر٠ ٚميهٔ ايتٓكٌ بٝٓٗا َالسظ١ 

قضٗا  تطتددّ يتشدٜد دص٤ اٚ انجس َٔ ايضٛز٠  ذترفٗا اٚ ْطدٗا اٚ Selection  Toolsأدٚات ايتشدٜد 
 اٚ يضكٗا اٚ  تػٝري يْٛٗا بدال َٔ ايتػٝري ف٢ ايضٛز٠ نًٗا 

 ( َٔ يٛس١ املفاتٝح -  Toolsَٔ قا١ُ٥  -االدٚات صٓدٚمَٔ ميهٔ ايٛصٍٛ ايٝٗا بجالخ طسم)

 
 

 
 
 
 
 

 

 يالْتٗا٤ َٔ ايتشدٜد ٚارتسٚز َٓ٘ ٖٓاى طسٜكتني
 Shift +Ctrl+Aَٔ يٛس١ املفاتٝح اعػط  ثاْٝا                    Noneاخرت   Selectَٔ قا١ُ٥  أٚال

ألساسيات إنشاء  الموضوع األول: مقدمة

 ومعالجة الصور
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  Newز ٝا(اخت2)   File(فتح قا١ُ٥ 1) خطٛات إْػا٤ ًَف صٛز٠ ددٜد٠
 

 

 

 

 

 
 

(1)Template  (6)    قٛايب داٖص٠ البعاد ايضٛز٠Image Size يتشدٜد ابعاد ايضٛز٠ ٜدٜٚا
(3) Advanced Options  دصا٤ املسبع اذتٛاز٣أ ٜظٗس باق٢ +خٝازات َتكد١َ ٚعٓد ايغػط ع٢ً 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) X Resolution And Y Resolution يتشدٜد دق١ ايضٛز٠ عٓد ايطباع١ ٚال تؤثس ف٢ ابعادٖا 

 الموضوع الثاني: تصميم وإنشاء رسومات جديدة
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(5)Color Space  :  ٕيتشدٜد ايٛعع اي٢ًْٛ يًضٛز٠  ٖٚٓاى ٚععا 

 Rgb Color   صٛز٠ تطتددّ ْظاّ االيٛإ االمحس ٚاالخغس ٚاالشزم 

 Grayscale  دّ ايًٕٛ االضٛد ٚاالبٝض ٚايتدزدات ايسَاد١ٜ ايت٢ بُٝٓٗا صٛز٠ تطتد 

(2)Fill With  :  ٚايت٢ ميهٔ إ تهٕٛيتشدٜد يٕٛ تعب١٦ ايضٛز٠ ادتدٜد٠  

 Background Color   بايًٕٛ ارتًف٢ اذتاىل   Foreground Color  بايًٕٛ االَا٢َ اذتاىل   

  White بايًٕٛ االبٝض                                                           Transparency    دعٌ خًف١ٝ ايضٛز٠ غفاف١ 

 Add To Current(  يالستفاظ بايتشدٜد ٜتِ ايغػط ع٢ً اختٝاز اعاف١ حتدٜد 1)َالسظات ٖا١َ

Select  خالٍ خٝازات ادا٠ ايتشدٜد َٔ 
 ًٕٛ االَا٢َيتعب١٦ ايتشدٜد باي   Bucket Fill Tool اي٢ًْٛادا٠ امل٧ً  تطتددّ(2) 

   Strokeعػط  اثِ   Line Width( اخرت 2)  Stroke Selectionاخرت   Edit(َٔ قا١ُ٥ 1)العاف١ سدٚد 
   Saveثِ اخرت  File(افتح قا١ُ٥ 1) سفظ ايضٛز٠

 ذتفظ مجٝع املعًَٛات عٔ ايضٛز٠  Xcf (ٜعط٢ ايربْاَر تًكا٥ٝا اَتداد 1) َالسظات ٖا١َ دداااااا
 َفٝد ف٢ ساي١ اعاد٠ فتح ًَف ايضٛز٠ ٚايتعدٌٜ  فٝٗا Xcf ( 2)       غفاف١ٝ (-) طبكات

 (3) Xcf   يًكسا٠٤ َٔ خالٍ ايعدٜد َٔ ايرباَر ايت٢ تتعاٌَ َع ايضٛز ٚغايبا ٜتِ فتش٘ بربْاَر الٜضًحGimp  
 دعٌ مجٝع ايطبكات َس١ٝ٥  (1) ( ٜتِ Jpg,Gifَجٌ )  باَتداد َٓاضب ايضٛز٠تضدٜس 

   Flatten Imageاخرت   Imageت ظعًٗا طبك١ ٚاسد٠  ٚيدزتٗا َٔ قا١ُ٥ دَر مجٝع ايطبكا (6)

 Exportعػط اضِ املًف ٚاَتداٙ  َٚهاْ٘ ثِ   (حتدٜد4)  Exportز ٝاثِ اخت  Fileفتح قا١ُ٥  (3)

فإ ًَف ايضٛز٠ ٜضًح يًكسا٠٤ َٔ خالٍ   Gifاٚ  Jpgعٓد تضدٜس ايضٛز٠ باَتداد  َالسظ١ ٖا١َ دداااااا:
 ايرباَر ايت٢ تتعاٌَ َع ايضٛز  ايعدٜد َٔ 

 
 

 ......اخل  عٌُ تدزز ي٢ْٛٚ ًسضِ ايٝد٣ٚ اذتسيتطتددّ Paint Toolsأدٚات ايسضِ 

 َٔ يٛس١ املفاتٝح ( –َٔ َسبع االدٚات  -  Tools)َٔ قا١ُ٥ ميهٔ ايٛصٍٛ ايٝٗا  بجالخ طسم 

 
 

  الموضوع الثالث: أدوات الرسم
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 قٛف باملؤغس ع٢ً بدا١ٜ املهإ املساد اخر ْطد٘ َٓ٘   ايٛClone  (6)ختٝاز االدا٠ Clone (1)خطٛات اضتدداّ

 فٝتػري غهٌ املؤغس اىل                               Ctrlايغػط ع٢ً َفتاح (3)

 ايغػط َع ايطشب يعٌُ ايٓطد١(5)ايتشسى يًُهإ املطًٛب ٚعع ايٓطد١ ب٘ (1)
 

 

 ١٦ ايضٛز٠ بايٓكٌ ٚايتشذِٝ ٚتػٝري أبعادٖا تطتددّ يًتػٝري َٔ Transform Toolsٖٝأدٚات ايٓكٌ ٚايتشذِٝ 

 ( َٔ يٛس١ املفاتٝح  -َٔ َسبع االدٚات  - Tools)َٔ قا١ُ٥  ايٛصٍٛ ايٝٗا َٔ ثالخ طسم ميهٔ

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 اىل املهإ املطًٛب  Move Tool(ايتشسٜو بادا٠ 2)  Ctrl+Alt( ايغػط ع1٢ً) يتشسٜو ايتشدٜد ٜتِ

 .دوات النقل والتحجيمالموضوع الرابع أ
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 ١ٝ يًضٛز٠ ٚتأت٢ فٛقٗا باق٢ ايطبكات يتشت٣ٛ ع٢ً باق٢ تفاصٌٝ ايضٛز٠ متجٌ )ايطبك١ ايطف٢ً (خًف

َٔ غسٜط ايكٛا٥ِ بفتح قا١ُ٥  -) َٔ ٚاد١ٗ ايربْاَر ايس٥ٝط١ٝ  ٜتِ ايٛصٍٛ اىل تبٜٛب ايطبكات بجالخ طسم
Windows   ثِ اختٝازDockable Dialogs   ثِ اختٝازLayers -  : يٛس١ املفاتٝح َٔCtrl+L ) 

 بٜٛب ايطبكات َهْٛات ت
 دعٌ ايطبك١ َس١ٝ٥  (1)

 غهٌ َضػس يًطبك١(6)

 اعاف١ طبك١ ددٜد٠ (3)

 حتسٜو ايطبك١ الع٢ً (1)

 حتسٜو ايطبك١ الضفٌ(5)

 ْطذ ٚتهساز ايطبك١ اذتاي١ٝ (2)

 سرف ايطبك١ اذتاي١ٝ (7)
 

َٔ (6)شدٜد إيػ٢ ايت (1)عٌُ ذيو بعض ايضٛز قد ال تطُح بعٌُ قط اٚ سرف دتص٤ َٓٗا ٚي ٖا١َ ١َالسظ
   Add Alpha Channel اخرت  Transparency (3)اخرت    Layersقا١ُ٥ 

 
 

 

 
 

 ٜطتددّ ايفًرت يًُطاعد٠ ف٢ ايتعدٌٜ َٔ َظٗس ايضٛز٠
  

 

 

 

  الموضوع الخامس: طبقات الصورة

 Filters الموضوع السادس: التعديل في مظهر الصور باستخدام الـ

 الموضوع السابع: أنواع الصور
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 Rgb Mode  (2)Grayscale Mode  (3)Indexed Mode(1)األٚعاع اي١ًْٝٛ يًضٛز٠ 
 ز ايٛعع اي٢ًْٛٝا(اخت3)  Modeز ٝا(اخت2)  Image(فتح قا١ُ٥ 1)خطٛات تػٝري ايٛعع اي٢ًْٛ 

ٜتهٕٛ َٔ االيٛإ االٚي١ٝ االمحس ٚاالخغس ٚ عسض ايضٛز َٔ خالٍ ايهُبٝٛتس َٓاضب يRgbاٚال ايٛعع 
 دزد١ ي١ْٝٛ  256ٜتِ َصز ٖرٙ االيٛإ ايجالث١ يٝعط٢ نٌ يٕٛ ٚ ٚاالشزم 

 يًٕٛ االضٛد ٚست٢ ايًٕٛ االبٝضدزد١ زَاد١ٜ تتدزز بد٤ا َٔ ا 256ٜضٌ اىل  Grayscaleثاْٝا ايٛعع 
 يتشٌٜٛ ايضٛز الضتدداَٗا ع٢ً االْرتْت  َٓاضب Indexedثايجا ايٛعع 

ضتفكد     Grayscaleاىل   Rgbعٓد حتٌٜٛ ايضٛز٠ َٔ ٚعع  َالسظ١ ٖا١َ دداااااااااااااااا
 َس٠ اخس٣  Rgbايضٛز٠ بٝاْاتٗا اي١ًْٝٛ أ٣ ال ميهٔ اعاد٠ ايٛعع اي٢ًْٛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ى حبنده اجلزء األول ملخص الفصىلنتهإ
 هيا إىل اجلزء الثانى أهه األسئلة املتىقعة وإجاباتها الننىذجية
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  الخاطئة ( أمام العبارة( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )السؤال األول ضع عالمة )

  Υايعٓصس ايبػس٣ َٔ ايعٓاصس االضاض١ٝ يٓعاّ ايهُبٝٛتس (1)

  Χَٔ َهْٛات ٚسد٠ ايٓعاّ ٚسد٠ ايتشهِ  (6)

  Υٚسد٠ ايتشهِ َٔ ٚسدات املعادت١ ايس٥ٝط١ٝ  (3)

  Χتكاع ضسع١ املعاجل بٛسد٠ ايباٜت   (1)

  Χ ايهُبٝٛتس  دتٗاشيربزتٝات َٔ املهْٛات املاد١ٜ ا (5)

 Υتجبٝت ْعاّ تػػٌٝ ع٢ً دٗاش ايهُبٝٛتس يه٢ ْتُهٔ َٔ تػػٌٝ باق٢ أْٛاع ايرباَر املدتًف١  جيب (2)

 Χميهٔ تػػٌٝ ايهُبٝٛتس بدٕٚ اذتاد١ يتجبٝت ْعاّ تػػٌٝ  (7)

  Χ ايطُاعات ٢ٖ ٚسد٠ االدخاٍ االضاض١ٝ ف٢ ايتعاٌَ َع ايكٛا٥ِ (0)

  Command Prompt Υًُطتددّ تٛد١ٝ األٚاَس يٓعاّ ايتػػٌٝ َٔ خالٍ ْعاّ َٛد٘ األٚاَس ميهٔ ي (0)

 Χ أسد أْع١ُ ايتػػٌٝ َفتٛس١ املصدز  Mac OS Xٜعد ْعاّ تػػٌٝ  (14)

  Υْعاّ تػػٌٝ َفتٛح املصدز  Androidٜعترب اْدزٜٚد  (11)
  Υ ايتعسف ع٢ً ْٛع املًفات َٔ خالٍ غهٌ أٜك١ْٛ املًف أٚ االَتداد  ميهٔ (16)

  Υ ٚفات ميهٔ اضتعادت٘ َسٙ أخس٣ اذترف املؤقت داخٌ ض١ً احملر (13)

  Υٜطُح ْعاّ ايتػػٌٝ ايتعاٌَ َع اجملًد اَا بايكص اٚ ايٓطذ   (11)

  Χٚضٝط ايتدصٜٔ أٚ ف٢ ٚضٝط آخس ع١ًُٝ قص/ يصل اجملًد تع٢ٓ تهسازٙ يًشصٍٛ ع٢ً ْطد١ استٝاط١ٝ ضٛا٤ ف٢ ْفظ  (15)

  Shift+S  Χختصاز ميهٔ سفغ املًفات باضتدداّ َفاتٝح اال (12)

  Χ  األدٗص٠ ببعطٗا داخٌ غبه١ ايهُبٝٛتس ٜعط٢ إَها١ْٝ املػازن١ ف٢ ايبٝاْات فكط زبط (17)

  Υ تعترب غبه١ االْرتْت ْٛع خاص َٔ ايػبهات ايٛاضع١ املد٣  (10)

  Υ ايػبه١ ٚاضع١ املد٣ تطتددّ طسم شتتًف١ عٔ ايػبه١ احمل١ًٝ يتشكٝل االتصاٍ  (10)

  Υبد َٔ اتصاٍ دٗاشى بايػبه١ يٝصٌ ايٝٗا املطتددَني األخسٜٔ عٓد عٌُ َػازن١ يًُذًدات ال (64)
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  Χف٢ ْعاّ ايتػػٌٝ ٜٚٓدٚش يعٌُ َػازن١ يًًُفات ال ٜػرتط ٚضعٗا داخٌ زتًد  (61)

  Υعٓد عٌُ َػازن١ جملًد ف٢ ٜٚٓدٚش تع٢ٓ ايطُاح دتُٝع املطتددَني مبػازن١ اجملًد  Everyoneحتدٜد املطتددّ  (66)

   Χيًٛصٍٛ يًُذًدات ايت٢ مت عٌُ َػازن١ ف٢ ْعاّ تػػٌٝ ٜٚٓدٚش  Computerٜطتددّ ايسَص  (63)

  Document Χا َٔ خالٍ ايطُاح ملطتدد٢َ ايػبه١ بايٛصٍٛ اىل زتًد زميهٔ تٓفٝر َػازن١ املًفات ف٢ ْعاّ فٝدٚ (61)

  Off Χع٢ً ايٛضع  Sharingست٢ تصبح َػازن١ املًفات َتاس١ ف٢ ْعاّ فٝدٚزا جيب ضبط اعدادات املػازن١  (65)

    Window Mode –Multi   Υألٍٚ َس٠ ٜهٕٛ ايربْاَر ف٢ ٚضع ْافر٠ َتعدد٠  Gimpعٓد فتح بسْاَر  (62)

  Χتهٕٛ َتاس١ ف٢ غهٌ ٚاسد فكط     Gimpٚاد١ٗ بسْاَر  (67)

     Υف٢ ايربْاَر تعٗس نٌ صٛز٠ ف٢ ْافر٠ ٚميهٔ ايتٓكٌ بُٝٓٗا  صٛز٠  عٓد فتح أنجس َٔ (60)

  Χايصٛز٠ تطتددّ أدٚات ايتشدٜد يًسضِ اذتس ب (60)

  Χتعترب َٔ أدٚات ايتشدٜد  "Pincel Tool"أدا٠ ايكًِ  (34)

  Υيتشدٜد دص٤ بٝطا٣ٚ ايػهٌ َٔ ايصٛز٠  Ellipse Selectتطتددّ أدا٠ ايتشدٜد  (31)

 Χَٔ املُهٔ اضتدداّ ادٚات ايتشدٜد ف٢ ايسضِ اذتس  (36)

  File   Υايصٛز٠ ْفتح قا١ُ٥  ذتفغ (33)

  save   Χاز ٚخنت     Fileايصٛز٠ ْفتح قا١ُ٥  يتصدٜس ًَف (31)

 File Χَٔ قا١ُ٥  Saveيه٢ تطتطٝع ايرباَر األخس٣ قسا٠٤ ًَف ايصٛز٠ فٝذب تصدٜسٖا َٔ خالٍ األَس  (35)

  Υميهٔ دَر مجٝع ايطبكات يتصبح طبك١ ٚاسد٠   (32)

  Χ ال ٜطُح بتعدٌٜ ايصٛز٠  Xcfاالَتداد  (37)

  Xcf   Υحيفغ ًَف ايصٛز٠ باَتداد  Gimpبسْاَر  (30)

  Χ يًتشدٜد ايٝد٣ٚ اذتس  "Pencil Tool"أدا٠ ايكًِ  تطتددّ (30)

  Χ  يتعب١٦ ايصٛز٠ احملدد٠ بااليٛإ  "Pencil Tool"تطتددّ أدا٠ ايكًِ  (14)

  Χ ٕ اذتاىل َع األيٛإ احملٝط١ بٗا ف٢ املطاس١ ايت٢ ٜتِ حتسٜو األدا٠٤ بٗا   تطتددّ ملصز ايًٛ Clone Toolأدا٠  (11)

  Blend Tool Χ.َٔ أدٚات ايتشدٜد  (16)

  Χيٓطذ دص٤ َٔ ايصٛز٠ ف٢ َهإ آخس َٚٔ أغٗس اضتدداَتٗا ايتعدٌٜ ٚاإلصالح ف٢ ايصٛز  Smudgeتطتددّ أدا٠  (13)

  Υإلشاي١ َطاس١ ي١ْٝٛ َٔ ايصٛز٠ أٚ ايسضِ  Eraserتطتددّ أدا٠  (11)

  Υ يًتػري َٔ ١ٝ٦ٖ ايصٛز٠ بايٓكٌ ، ايتشذِٝ ، تػٝري أبعاد ايصٛز٠   ToolsTransform  تطتددّ أدٚات (15)
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  Υزٜو ايصٛز٠ أٚ طبكات ايصٛز٠ أٚ ايتشدٜد أٚ ايٓص   تطتددّ يتح Moveأدا٠ ايتشسٜو  (12)

  Move Υٚاالضتُساز ف٢ ايطػط َع ايتشسٜو بأدا٠   ALT+ CTRLيتشسٜو ايتشدٜد بايطػط ع٢ً  (17)

  Χتطتددّ يكص دص٤ َٔ ايصٛز٠  Rotateأدا٠  (10)

  Χ تطتددّ يعٌُ دٚزإ يًصٛز٠  Crop Toolأدا٠  (10)

  Χ اْعهاع زأض٧ أٚ أفك٢ يًصٛز٠تطتددّ يعٌُ  Scale Toolأدا٠  (54)

  Χ تطتددّ يتػٝري َطاس١ ايصٛز٠ ) ايطٍٛ ٚايعسض Flip Toolأدا٠  (51)

  Υ ٜطتددّ ايفًرت يًُطاعد٠ ف٢ تعدٌٜ َعٗس ايصٛز٠  (56)

  Υ ثِ اختٝاز ايفًرت املٓاضب  Filtersايفًرت َٔ قا١ُ٥  الضتدداّ (53)

  Υ  ا٤ ًَف صٛز٠ ددٜدقد ٜتِ إضاف١ طبك١ ددٜد٠ يًصٛز٠ أٚ إْػ Filttersعٓد تطبٝل  (51)

  Χ تتػري دٛد٠ ٚٚضٛح ايصٛز٠ عٓد تهبريٖا أٚ تصػريٖا Vector Image ايصٛز٠ (55)

  Χتتُٝص بعدّ ايتػري ف٢ دٛد٠ ايصٛز٠ ٚٚضٛسٗا عٓد تهبريٖا أٚ تصػريٖا  Raster Imageصٛز٠  (52)

  Χ ٖٓاى ٚضع ي٢ْٛ ٚاسد فكط يًصٛز٠  (57)

  Υٛز ٚايسضَٛات َٔ خالٍ غاغ١ ايهُبٝٛتسٜتٓاضب نجريًا ف٢ ساي١ عسض ايص RGBايٛضع اي٢ًْٛ  (50)

  Χ َٔ األيٛإ اذتُس ٚ األخطس ٚ األضٛد RGB Modeٜتهٕٛ  (50)

   Grayscale Υميهٔ حتٌٜٛ ايصٛز٠ إىل ايٛضع أٚ اذتاي١ ايسَاد٣ باضتدداّ أَس  (24)

  Υ سٝح تفكد ايصٛز٠ بٝاْاتٗا اي١ًْٝٛ Grayscaleاىل  RGBميهٔ حتٌٜٛ ايصٛز٠  (21)

  ModeGrayscale   Υاىل  ModeB   RG ميهٔ حتٌٜٛ ايصٛز٠ َٔ (26)

  Χنرب َطاستٗا ايتدص١ٜٝٓ  Vector Imageَٔ عٝٛب ايصٛز٠  (23)

  السؤال الثانى اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 )املدسدات – ايبٝاْات - املعًَٛات  )    ايهُبٝٛتس دٗاش إيهرتْٚٞ ٜكّٛ بتدصٜٔ َٚعادتتٗا (1)

 ايػاغ١ ( – ايهُبٝٛتس –عادتٗا ) ْعاّ ايتػػٌٝ دٗاش ايهرت٢ْٚ خيصٕ ايبٝاْات ٜٚ (6)

 (ٚسدات االخساز   - املعًَٛات -ايبٝاْات ) بٝاْات مت َعادتتٗا ٚتٓعُٝٗا ٚحتًًٝٗا  (3)

 (  DiskHard  -ايفاز٠  -يٛس١ املفاتٝح  )َٔ ٚضا٥ط ايتدصٜٔ ايت٢ ٜتِ ختصٜٔ ايبٝاْات عًٝٗا  (1)

  (ٚسدات االدخاٍ-  RAM-ROM )ايتٝاز ْٛع َٔ أْٛاع ايرانس٠ تفكد ستتٜٛاتٗاعٓد اْكطاع (5)
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 (ٚسدات االدخاٍ  - ايكسص ايصًب  - ايًٛس١ االّ) ٜتِ تسنٝب املعاجل ٚايرانس٠  ع٢ً (2)

 (دٝذا باٜت -تريا باٜت  -َٝذا باٜت  -باٜت نًٝٛ)أصػس ٚسد٠ َٔ ٚسدات قٝاع ايطع١ ايتدص١ٜٝٓ  (7)

 (ايباٜت  -ايٛات  -االَبري  -اهلريتص) ٚسد٠ قٝاع ضسع١ املعاجل ٖٞ (0)

  (ال غٞ - -َفتٛس١ املصدز - َػًك١ املصدز)بسزتٝات الميهٔ َػاٖد٠ نٛد املصدز ايرٟ نتبت ب٘  (0)

 (نٌ َا ضبل–ٚسد٠ املعادت١ املسنص١ٜ -) ايرانس٠ ايس٥ٝط١ٝٚسد٠ ايٓعاّ ٢ٖ املهٕٛ االضاض٢ يًهُبٝٛتس ٚتتطُٔ  (14)

 ال غ٧ مما ضبل ( -  ٍ ٚاالخساز َعًااالدخا -اإلخساز فكط   -غاغ١ ايًُظ َٔ ٚسدات ) اإلدخاٍ  فكط   (11)

 يٛس١ ايسضِ ( –ايفاز٠  – غاغ١ ايًُظتعترب َٔ ٚسدات االدخاٍ ٚاالخساز ) (16)
 املٝهسٚفٕٛ ( –يٛس١ املفاتٝح  -ايفأز٠   – ايطابع١َٔ ٚسدات االخساز)  (13)
 ٌ َا ضبل  (ن – RAM  - Flash Memory  -  ROM) ايرانس٠ .. ٢ٖ ايرانس٠ ايت٢ حتتفغ بايبٝاْات بػهٌ َؤقت  (11)

 (نٌ َا ضبل-ايتطبٝكات ايربزت١ٝ–ْعاّ ايتػػٌٝ َط٦ٍٛ عٔ تػػٌٝ ) املهْٛات املاد١ٜ   (15)

 نٌ َاضبل(-َػًل املصدز –)َفتٛح املصدز  Windowsْعاّ ايتػػٌٝ  (12)

 (mac-windows-linuxٜعترب َٔ اْع١ُ ايتػػٌٝ َفتٛس١ املصدز ) (17)

 (Ctrl+U-Ctrl+F-Ctrl+Sذتفغ املًف ْطػط َفتاح ) (10)

 (delete from trash-rename-restoreاملًف اٚ اجملًد ْٗا٥ٝا ) ذترف (10)

 ( ًَفات ٚزتًدات -زتًدات -اجملًد ميهٔ إ حيت٣ٛ ع٢ً ) ًَفات (64)

 نٌ َا ضبل(-ستدٚد٠ املد٣-ٚاضع١ املد٣غبه١ االْرتْت َٔ اْٛاع ايػبهات ) (61)

 فٝدٚزا ( – غبه١ –زبط دٗاشٜٔ اٚ انجس ) ٜٚٓدٚش  (66)

 نٌ َا ضبل(–َػًل املصدز – زَفتٛح املصد)  Gimp بسْاَر (63)

 (نٌ َا ضبل-ايطبكاتصٓدٚم -َسبع االدٚات-)ْٛافر ايصٛز  Gimpبسْاَر َٔ َهْٛات  ٚاد١ٗ  (61)

 (View-Edit-Fileَٔ قا١ُ٥ )  Newالْػا٤ ًَف صٛز٠ خنتاز  (65)

 (Jpg-Gif-Xcfعٓد سفغ ايصٛز٠ ٜعط٢ ايربْاَر هلا االَتدد يٝطُح بتعدًٜٗا السكا ) (62)

 File (None-Export-Save)َٔ قا١ُ٥  يتصدٜس ايصٛز٠ خنتاز (67)

 (Clone-Eraser-Pencilتطتددّ أدا٠ يًسضِ ايٝد٣ٚ اذتس ) (60)

 ( Clone-Eraser-Pencilتطتددّ االدا٠ يٓطذ دص٤ َٔ ايصٛز ) (60)
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 (flip-crop-scaleَٔ ادٚات ايتٓكٌ ٚاذتسن١ تطتددّ ف٢ اقتصاص دص٤ َٔ ايصٛز٠ )  (34)

 ( Move-aserEr-Pencilتطتددّ االدا٠ يتشسٜو ايصٛز٠ ) (31)

 ( Zoom-Eraser-Pencilايصٛز٠ ) يتهبريتطتددّ االدا٠  (36)

 ( Move-Crop-Pencilتطتددّ االدا٠ يكص دص٤ َٔ ايصٛز٠ )  (33)

 نٌ َا ضبل(– ْكس٠ َصدٚد١–العاد٠ تط١ُٝ ايطبك١ ٜتِ ايٓكس عًٝٗا )ْكس٠ ٚاسد٠  (31)

 (Edit-Filters-Fileالضتدداّ ايفًرت خنتاز قا١ُ٥ ) (35)

 نٌ َاضبل(–َطح ايصٛز٠  – دٌٜ َعٗس ايصٛز٠تعٜطتددّ ايفًرت ف٢ ) (32)

 (نٌ َا ضبل-صٛز َتذٗات-َٔ اْٛاع ايصٛز ) صٛز ْكط١ٝ (37)

 نٌ َا ضبل(-نبري٠صٛز -صٛز ْكط١ٝ)  ......  ٚصٛز َتذٗات  َٔ اْٛاع ايصٛز (30)

 (Edit-Filters-Imageيتػٝري ايٛضع اي٢ًْٛ خنتاز قا١ُ٥ ) (30)

  أكمل مما بين القوسين  الثالثالسؤال 

 البحث( –االسم  –املشتخدمني  –املشاحة  -ت  ) امللفا

 املطاس١ايػبه١ احمل١ًٝ ٢ٖ غبه١ ستدٚد٠ ف٢  (1)

 ٢ٖ ع١ًُٝ ْػس َعًَٛات شتص١ْ زقًُٝا  املًفاتَػازن١  (6)

 االضٍِ ايٝ٘ داخٌ ايػبه١ عٔ طسٜل ٛميهٔ ايبشح عٔ دٗاش َطًٛب ايٛص (3)

 ارتاص بو  Publicل ايٛصٍٛ جملًد ايٛصٍٛ اىل ًَفاتو ايت٢ قُت مبػازنتٗا عٔ طسٜ يًُطتددَنيميهٔ  (1)

 Sharingيًٛصٍٛ اىل األٜك١ْٛ  ايبشحف٢ خا١ْ  Sharingتهتب املصطًح  (5)
 

 (الرسم-اداة القلم   -  مجب – النقل والتحجيم -  Filters  -)التخزين

 يتدصٜٔايكسص ايصًب َٔ ٚسدات ا (1)

 ٢ٖ بساَر تطتددّ ف٢ تعدٌٜ ٚاْػا٤ ايصٛز مجببسْاَر  (6)

 يًسضِ ايٝد٣ٚ اذتس ِادا٠ ايكًتطتددّ  (3)

 َٔ ادٚات ايسضِ ادا٠ ايكًِتعترب  (1)

 يتػري ١٦ٖٝ ايصٛز٠ بايٓكٌ ٚايتشذِٝ  ادٚات ايٓكٌ ٚايتشذِٝتطتددّ  (5)

  Filtersالضتدداّ ايفًرت افتح قا١ُ٥  (2)
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 zoom -امللفات  -  Old photo – windows –) فرشاة الرسم 

 ٢ٖ ْػس َعًَٛات شتص١ْ زقُٝا  املًفاتَػازن١  (1)

 يتهبري ايصٛز٠  Zoomّ ادا٠ تطتددا (6)

 تطتددّ يًسضِ بطسٜك١ ٚاضش١ فسغا٠ ايسضِادا٠  (3)

 الظٗاز ايصٛز ايكدمي١   Old photoٜطتددّ فًرت    (1)

 Gimpيًتبدٌٜ بني غه٢ً ٚاد١ٗ بسْاَر      windows تطتددّ قا١ُ٥ (5)

 السؤال الرابع أعد ترتيب الخطوات التالية

املطتددّ يكا١ُ٥ املطتددَني إلضاف١  Add(  ْطػط 1)  Share(  ْطػط 5)ويندوزالملشاركة جملد داخل 
 Share Withخنرت  ايكا١ُ٥ املدتصس٠ يًُذًد  َٔ(      1)     (  خنرت املطتددّ    3)   املطُٛح هلِ باملػازن١ 

  File Sharing.فٝعٗس ايصٓدٚم اذتٛاز٣  Specific People( خنرت     6)   
  ٘د االَتداد املٓاضب يًًُف ٚامسسدثِ   Export اخرت File( َٔ قا١ُ٥ 3)تصدير ملف بامتداد مناسبل

  Flatten Imageاختٝاز  Image( دَر مجٝع ايطبكات يتصبح طبك١ ٚاسد٠ َٔ قا١ُ٥   6)  
 Visible( ايتأند َٔ إٔ مجٝع ايطبكات َس١ٝ٥    1)   

 ( عدّ ايتٛقف عٔ ايطػط ٚايطشب ست٢ ٜتِ االْتٗا٤ َٔ ايٓطذ    7)     ToolCloneأداة  ستددا ال
 ( ايتشسى إىل املهإ املطًٛب ٚضع ايٓطد١ ب٘      5)    ( ايطػط َع ايطشب يعٌُ ايٓطد١   2) 
 فٝتػري غهٌ املؤغس اىل  CTRLتاح ( ايطػط ع٢ً َف  1)  
 (  ايٛقٛف باملؤغس ع٢ً بدا١ٜ املهإ املساد أخر ْطد١ َٓ٘ بايصٛز٠    3)  
 ( َػاٖد٠ ايصٛز٠ ملعسف١ ادتص٤ املطًٛب ْطد٘    1)               Chone( اختٝاز األدا٠    6)  

 ( فتح ًَف ايصٛز٠ 1) cal ToolS أدا٠ ( اخرت6)   Enterَفتاح  ضػط ( ا5)  ToolScaleستددا  أداة ال
 (  ايطػط َع ايطشب ألسد أزنإ ايصٛز٠ يتػٝري أبعادٖا أٚ َٔ خالٍ املسبع اذتٛاز٣   1)

 ٕ ازتهاش ايصٛز٠ ( ايطػط باألدا٠ ع٢ً ايصٛز٠ فٝعٗس َسبع سٛاز٣ يتشدٜد أبعاد ايصٛز٠ ٚأزنا3)

  أكتب المصطلح العلمى الخامسالسؤال 

 ايهُبٝٛتسدٗاش ايهرت٢ْٚ خيصٕ ايبٝاْات ٜٚعادتٗا  (1)

 

  حجز الللتواصل و
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 اهلريتصٚسد٠ قٝاع ضسع٘ املعاجل  (6)

 (املًفات)اخٌ ٚسدات ايتدصٜٔ باَتدادات شتتًف١ ستُٛع١ َٔ ايبٝاْات ايت٢ ختصٕ د (3)

  ًَفات ايٓعاّ  ًَفات ختص ْعاّ ايتػػٌٝ ٚ األدٗص٠ املتص١ً بايهُبٝٛتس ٚال جيب ايعبح بٗا (1)

  أكمل العبارات اآلتية  السادسالسؤال 

 ٍُٛ ، األدٗص٠ ايرن١ٝ َجٌ ايتابًتاحمل،  املهتب٢َٔ أَج١ً أدٗص٠ ايهُبٝٛتس  (1)

 املهْٛات املاد١ٜ ،ايرباَر ،ايعٓصس ايبػس٣ ،ايبٝاْات ٚاملعًَٛاتٛتس عٓاصس ْعاّ ايهُبٝ (6)

 يٛس١ املفاتٝح ، ايفاز٠ ،ايكًِ ايط٢٥ٛ  َٔ ٚسدات اإلدخاٍ (3)

 اهلريتصٚسد٠ قٝاع ضسع١ املعاجل ٢ٖ  (1)

 ملعسف١ بٝاْات املعاجل Properties ْطػط اَس  (5)

 deleteذترف املًف ْطػط االَس  (2)

 ملػازن١ ًَف Share with  خنتاز َٔ ايكا١ُ٥ املٓطدي١ اَس (7)

 Selectَٔ قا١ُ٥   Noneإليػا٤ ايتشدٜد ٜتِ اختٝاز  (0)

 بطسٜك١ سس٠ َٓتعِدص٤ غري  تطتددّ يتشدٜد Free Selection (Lasso)أدا٠ ايتشدٜد اذتس  (0)

 َطاس١ ي١ْٝٛ َتػاب١ٗتطتددّ يتشدٜد  Fuzzy Selectionأٚ  Magic Wand Toolأدا٠ ايتشدٜد  (14)

  َٓطك١  ممٝص٠ بًٕٛ ٚاضح  تطتددّ يتشدٜد  Intelligent Scissorsرن٢  أدا٠ ايتشدٜد املكص اي (11)
   ملًف ايصٛز٠  Xcf تًكا٥ٝا اَتداد   Gimpسٝح ٜعط٢ بسْاَر  Fileَٔ قا١ُ٥  Saveٜطتددّ أَس  (16)

  أجب عن األسئلة اآلتية  السابعالسؤال 

  أثس باْكطاع ايتٝاز ايهٗسبٞستتٛاٖا ثابت ال ٜت الٕ ملاذا مسٝت ايرانس٠ ايدا١ُ٥ بٗرا االضِ ؟

 ألغساض ايتعدٌٜ ٚايتطٜٛس ٚايتٛشٜع ٖاميهٔ َػاٖد٠ نٛد بساَر  َا ٖٛ املكصٛد بايرباَر َفتٛس١ املصدز ؟

تػػٌٝ عد٠ بساَر  (6)دٚاتاضتدداّ ايكٛا٥ِ ٚأغسط١ اال(1)تتٝح GUIممٝصات ايٛاد١ٗ ايسض١َٝٛ َا 
   ْرتْت االتٛفري َطتعسض (1) اضتدداّ ايًػ١ ايعسب١ٝ نٛاد١ٗ(3)يف ْفظ ايٛقت

 تأند َٔ ضال١َ ٚسدات ادتٗاش االضاض١ٝيٝتػػٌٝ ايبسْاَر ٜعٌُ عٓد بد٤ َا ٚظٝف١ بسْاَر ايفشص ايرات٢ ؟
 َهإ حيتٟٛ ع٢ً ًَف أٚ ًَفات أٚ زتًد أٚ زتًدات  :اجملًد باَتدادات شتتًف١ شتص١ْ زتُٛع١ بٝاْات   :Fileاملًف
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 Save As   بإضِ  األَس سفغ Save   األَس سفغ
يف ْفظ  ٜ٘طتددّ عٓد إدسا٤ تعدٌٜ ع٢ً املًف ٚسفع

 ْٚفظ املهإ  املًف  ٚبٓفظ االضِ
يف  ٜ٘طتددّ عٓد إدسا٤ تعدٌٜ ع٢ً املًف ٚسفع

 اخسباَتداد ٚٚ َهإ اخس ًَف اخس  ٚباضِ اخس

Delete املؤقت  يًشرف                                                                       TrashFrom Delete  يًشرف ايٓٗا٢٥   
 خيتًف ْٛع ايػبه١ تبعًا يًُطاس١ ادتػساف١ٝ ايت٢ تػػًٗا ، أذنس ْٛعني يًػبهات َٔ سٝح املد٣ 

 املٓصٍ ٚاملدازع ٚادتاَعات َجٌ ستدٚد٠ املطاس١ داخٌ َبين أٚ عد٠ َباْٞ َتذاٚز٠   (LAN)ست١ًٝ(1)
  ٚ ايدٍٚ ٚ ايكازات يسبط األدٗص٠ اييت تفصًٗا َطافات نبري٠ َجٌ املدٕاملطاس١  ٚاضع١ (WAN)ٚاضع١ املد٣(6)

 

  يًُطتددَني عٓد َػازن١ اجملًدات ف٢ سدٚخ َػه١ً فطس ذيو ؟ Write/Readقد ٜتطبب اضتدداّ  ايصالس١ٝ 

 سٝح أْٗا تطُح يآلخسٜٔ عرب ايػبه١ بتػٝري احملت٣ٛ ٚسرف٘

 السؤال الثامن الشاشات

   ٚضح َا ٜػري ايٝ٘ نٌ زقِ Layersايصٛز٠ ايتاي١ٝ تٛضح تبٜٛب 
 يطبك١ َس١ٝ٥ دعٌ ا (1)

 غهٌ َصػس يًطبك١ (6)

 اضاف١ طبك١ ددٜد٠  (3)

 حتسٜو ايطبك١ الع٢ً  (1)

 حتسٜو ايطبك١ الضفٌ (5)

 ْطذ ٚتهساز ايطبك١ اذتاي١ٝ  (2)

 سرف ايطبك١ اذتاي١ٝ  (7)

 

 
 

 املتىقعة وإجاباتواالنمىذجية  األسئلة إنتوى حبمده اجلزء الثانى أهم 
 (انتظروا مراجعة ليلة اإلمتحان) وانتوت مركرة املراجعة النوائية


